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Lekcja 1

Rozpoczęcie lekcjiRozpoczęcie lekcjiRozpoczęcie lekcjiRozpoczęcie lekcjiRozpoczęcie lekcjiRozpoczęcie lekcji

 • Powiedz: Hello! i zachęć dzieci, aby odpowiedziały 
na powitanie.

 • Powiedz: Let’s sing the ‘How are you?’ song (tekst 
na s. 29 w Książce nauczyciela). Odtwórz ścieżkę 
7. na CD 1 lub użyj wersji karaoke (CD 1, ścieżka 
8.). Poproś dzieci, aby wstały, zaśpiewały i odegrały 
treść piosenki razem z tobą.

 • Zapytaj poszczególne dzieci: How are you? i 
zachęć je, aby odpowiedziały: I’m OK./I’m fi ne./
I’m tired./I’m not so good.

Główne zadaniaGłówne zadaniaGłówne zadania

Zagrajcie w Who’s this?
 • Narysuj na tablicy kwadrat wystarczająco duży, 
aby pomieścić karty obrazkowe z członkami rodziny. 
Powiedz: It’s a photo album.

 • Następnie potasuj karty obrazkowe z członkami 
rodziny, trzymając karty obrazkami do klasy.

 • Powiedz: Let’s play ‘Who’s this?’
 • Schowaj jedną z kart obrazkowych z członkami 
rodziny za podręcznikiem, który trzymasz w ręce. 
Wysuwaj powoli kartę, stopniowo odsłaniając 
obrazek. Dzieci starają się zgadnąć, jaka postać 
jest widoczna na obrazku. Mogą podać polską 
nazwę. Kiedy odgadną prawidłowo, przyczep kartę 
do tablicy wewnątrz kwadratu i powiedz: Yes, it’s 
(mummy).

 • Powtórz to ćwiczenie z pozostałymi kartami 
obrazkowymi.

Posłuchajcie i powtórzcie
 • Powiedz: Let’s listen and say the ‘Word rap’. 
Odtwórz ścieżkę 28. na CD 1. Wskazuj na różne 
karty obrazkowe w kolejności, w której występują 
w nagraniu, i zachęć dzieci, aby powtarzały słowa.

Rozdział 2 Lekcja 1
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CD1CD1CD1

Rozpoznajcie przedmioty 
na obrazkach
 • Poproś dzieci, aby ponownie spojrzały na górny 
obrazek. Powiedz: Look and answer the questions.

 • Podnieś swój podręcznik i wskaż na jedno ze 
zdjęć rodzinnych na obrazku. Zapytaj: What is it? 
(a photo). Dzieci mogą odpowiadać po polsku.

 • Zadawaj kolejne pytania o różne elementy obrazka 
i poproś dzieci o wskazanie na przedmioty 
i postacie, o które pytasz. Jest to również dobra 
okazja, aby powtórzyć liczby, kolory i słownictwo 
z poprzednich rozdziałów.

 • Przykładowe pytania: Can you see a green/yellow/
brown ruler? Can you see a red/green pencil? Can 
you see two family photos? Can you see a baby?

Zagrajcie w Digi’s Maze (ćwiczenie 2.)
 • Wskaż na labirynt na s. 16 i zapytaj: What is 
it? Uczniowie mogą odpowiedzieć po polsku. 
Powiedz: Yes, it’s a computer game. It’s Digi’s 
school maze. Let’s play Digi’s family maze.

 • Podnieś swój podręcznik i wskaż palcem na postać 
Digiego. Zachęć dzieci, aby zrobiły to samo.

 • Odtwórz ścieżkę 31. na CD 1, Maze 1 i przesuwaj 
palec wzdłuż planszy zgodnie z nagraniem (patrz 
opis: s. 31 w Książce nauczyciela).

313131
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 • Odtwórz nagranie ponownie. Poproś uczniów, 
aby mówili nazwy członków rodziny, w momencie 
gdy wskazujesz na karty obrazkowe. Możesz 
ewentualnie wskazywać na obrazki po kolei, 
wymawiać na głos słowo i zachęcać dzieci, aby 
je powtórzyły dwa lub trzy razy.

 • Wskaż na kartę obrazkową z mamą i zapytaj: Is 
it mummy? Odpowiedz: Yes, it is i zachęć dzieci 
do powtórzenia odpowiedzi. Następnie wskaż na 
kartę obrazkową z bratem i zapytaj: Is it daddy? 
Pokręć głową przecząco, zachęcając dzieci, aby 
powiedziały: No, it isn’t.

 • Powtórz ćwiczenie z pozostałymi kartami 
obrazkowymi, zadając pytania wymagające 
naprzemiennie odpowiedzi twierdzących i 
przeczących.

     Posłuchajcie i wskażcie

 • Powiedz: Open your books at page 16.
 • Wskaż na bohaterów podręcznika i na różnych 
członków rodziny na zdjęciach na górnym obrazku. 
Zadaj pytania: Where are Harry and Holly? (in their 
living room) What are they doing? (showing Digi 
their family photos). Dzieci mogą odpowiadać po 
polsku.

 • Wskaż na ćwiczenie 1. i wytłumacz, że w trakcie 
słuchania rymowanki Word rap dzieci powinny 
wskazywać na odpowiednich członków rodziny. 
Powiedz: Let’s listen and point.

 • Odtwórz ponownie rymowankę Word rap i zachęć 
dzieci, aby wskazywały na członków rodziny na 
obrazku w swoich podręcznikach.

Posłuchajcie, zaśpiewajcie i wskażcie 
(ćwiczenie 1.)
 • Powiedz: Let’s listen to the song and point. 
Odtwórz piosenkę This is my family (CD 1, ścieżka 
29.) i wskazuj na członków rodziny w swoim 
podręczniku. Zachęć dzieci, aby zrobiły to samo.

 • Powiedz: Let’s sing the ‘This is my family’ song. 
Odtwórz nagranie ponownie. Wskazuj na członków 
rodziny na obrazku i zachęć dzieci, aby zrobiły to 
samo.

STRONA 16
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 • Zatrzymaj nagranie i powtórz pytanie Digiego: What 
number is it? Wskaż na cyfrę. Poproś jedno dziecko 
o odpowiedź (odpowiedź: 4). Jeżeli dzieci nie są 
pewne odpowiedzi, odtwórz nagranie ponownie i 
zachęć je, aby powtarzały słowa razem z tobą.

 • Odtwórz nagranie Maze 2. Wymawiaj na głos 
słowa i wykonuj odpowiednie czynności, aby 
pomóc dzieciom prześledzić drogę przez labirynt 
(odpowiedź: 2).

313131
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 • Poproś dzieci, aby wyznaczyły własną drogę przez 
labirynt, inną niż ta w nagraniu i kończącą się na 
innej cyfrze. Wyjaśnij, że mogą poruszać się jedynie 
od członków rodziny w dolnym rzędzie przez 
postacie w środkowym do tych w górnym rzędzie.

 • Zaproś jednego z uczniów na środek klasy, aby 
przeprowadził resztę klasy wybraną przez siebie 
drogą przez labirynt. Zachęć go, aby podawał 
wskazówki w taki sposób jak w nagraniu. Pozostali 
uczniowie słuchają i wskazują drogę palcem, 
przesuwając palec z obrazka na obrazek.

 • Podziel dzieci na małe grupy lub pary. Uczniowie 
podają kolegom/koleżankom wskazówki, jak 
przejść przez labirynt wybraną przez nie drogą.

Zakończenie lekcjiZakończenie lekcjiZakończenie lekcjiZakończenie lekcjiZakończenie lekcjiZakończenie lekcji

Zaśpiewajcie piosenkę Goodbye!
 • Powiedz: It’s time to say goodbye. Let’s sing 
the ‘Goodbye!’ song (tekst na s. 34 w Książce 
nauczyciela) i odtwórz ścieżkę 13. na CD 1. Poproś 
dzieci, aby wstały, zaśpiewały i odegrały treść 
piosenki razem z tobą.

Rozdział 2 Lekcja 1
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Lekcja 2

Rozpoczęcie lekcjiRozpoczęcie lekcjiRozpoczęcie lekcjiRozpoczęcie lekcjiRozpoczęcie lekcjiRozpoczęcie lekcji

 • Powiedz: Hello! i zachęć dzieci do odpowiedzi 
na powitanie.

 • Powiedz: Let’s sing the ‘How are you?’ song (tekst 
na s. 29 w Książce nauczyciela) i odtwórz ścieżkę 
7. na CD 1. Poproś dzieci, aby wstały, zaśpiewały 
i odegrały treść piosenki razem z tobą.

 • Zapytaj poszczególne dzieci: How are you? Zachęć 
je, aby odpowiedziały: I’m OK/fi ne/tired/not so good.

 • Jeżeli uznasz, że dzieci są na to gotowe, 
możesz wprowadzić nowy zwrot na określanie 

samopoczucia, np.: I’m great! Poproś jednego 
ucznia, aby zadał ci pytanie: How are you? 
Odpowiedz: I’m great!, uśmiechając się szeroko, 
i rozłóż ręce w geście radości. Zachęć dzieci, aby 
powtórzyły słowa i gesty razem z tobą.

Główne zadaniaGłówne zadaniaGłówne zadania

Zagrajcie w Flash the card
 • Pokaż dzieciom zestaw kart obrazkowych z 
członkami rodziny. Trzymaj karty obrazkami do 
siebie. Powiedz: These are family members. 

 • Wybierz jedną kartę i unieś ją obrazkiem do siebie. 
Poproś dzieci, aby spróbowały odgadnąć, jaka 
postać lub postacie znajdują się na obrazku. 
Wysłuchaj odpowiedzi.

 • Powiedz: 3, 2, 1! Look! Odwróć kartę na ułamek 
sekundy obrazkiem w stronę klasy. Poproś, aby 
dzieci, które zauważyły postać lub postacie na 
obrazku, podniosły ręce. Wybierz jedną osobę 
i poproś, aby powiedziała, co to za postać lub 
postacie. Jeśli odpowie błędnie, poproś o pomoc 
inne dzieci, aż usłyszysz poprawną odpowiedź. 
Wtedy powiedz: Yes, it’s (grandma) i przyczep kartę 
do tablicy.

 • Powtórz grę, wykorzystując pozostałe karty 
obrazkowe.

Ćwiczenie umiejętności czytania (opcjonalne)Ćwiczenie umiejętności czytania (opcjonalne)Ćwiczenie umiejętności czytania (opcjonalne)
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Posłuchajcie i zaśpiewajcie
 • Rozmieść karty obrazkowe z członkami rodziny 
w dużych odstępach na tablicy.

 • Powiedz: Let’s sing the ‘This is my family’ 
song (tekst na s. 59 w Książce nauczyciela). 
Odtwórz ścieżkę 29. na CD 1. Zachęć dzieci, aby 
wskazywały na odpowiednie karty obrazkowe na 
tablicy i śpiewały razem z tobą.

 • Możesz następnie odtworzyć wersję karaoke 
piosenki This is my family (CD 1, ścieżka 30.) 
i poprosić dzieci, aby samodzielnie śpiewały 
piosenkę.

Zróbcie własne minikarty obrazkowe
 • (Jeśli dzieci nie korzystają z Zeszytu ćwiczeń): 
Złóż kartkę formatu A4 na pół wzdłuż i w dwóch 
miejscach w poprzek i zaprezentuj dzieciom, jak 
w prosty sposób można wyznaczyć linie podziału 
i cięcia. Dzieci samodzielnie składają kartki 
A4, wycinają i rysują swoje minikarty (grandpa, 
grandma, mummy, daddy, brother, sister, baby, 
family).

 • (Jeśli dzieci korzystają z Zeszytu ćwiczeń): 
Powiedz: Open your Activity books at page with 
Unit 2 mini-fl ashcards.

 • Sprawdź, czy dzieci mają nożyczki. Powiedz: Cut 
out the cards here, wskazując na przerywaną linię 
w swoim Zeszycie ćwiczeń.

 • Chodź po klasie, gdy dzieci wycinają minikarty 
obrazkowe. Wskazuj na różnych członków rodziny 
na kartach i pytaj poszczególnych uczniów: Who’s 
this?

 • Poproś dzieci, aby rozłożyły swoje karty na 
ławkach, obrazkami do góry.

 • Powiedz: Let’s sing the ‘This is my family’ song 
(tekst na s. 59 w Książce nauczyciela). Wytłumacz 
dzieciom, że za każdym razem, kiedy słyszą nazwę 
członka rodziny w piosence, powinny podnieść 
odpowiednią minikartę obrazkową.

 • Odtwórz ścieżkę 29. na CD 1.

      Zagrajcie minikartami 
obrazkowymi (ćwiczenie 1.)

 • Poproś uczniów, aby przygotowali swoje minikarty 
i przyjrzeli się planszy na str. 17. Wyjaśnij, 
że pierwszym zadaniem uczniów jest ułożenie kart 
zgodnie z twoimi instrukcjami na odpowiednich 
polach na planszy A. Powiedz: Number one blue is 
a brother. Powtórz polecenie z pozostałymi kartami 
i sprawdzaj, czy uczniowie kładą właściwe karty 
na wskazanych miejscach na planszy A. Następnie 
wyjaśnij, że karty na planszy B będą układane 
według wskazówek wybranych uczniów. Poproś 
ochotników o podanie instrukcji, np.: Number one 
pink is a grandma. Sprawdzaj, czy dzieci właściwie 
układają karty na planszy B.

STRONA 17

 • Poproś dzieci, aby zdjęły karty z plansz i zaproś 
na środek ochotnika ze swoją książką i minikartami. 
Poproś, aby na planszy A położył wybrane 
w sekrecie 4 karty. Twoim zadaniem będzie 
odgadnięcie, jakie karty wybrał ochotnik i właściwe 
ich ułożenie na planszy A w twojej książce. 
Rozpocznij, pytając: Is your number 1 a sister? 
Jeśli ochotnik odpowie Yes, it is, połóż kartę z 
siostrą na miejscu A1. Jeśli nie, zadawaj kolejne 
pytania, aż otrzymasz odpowiedź twierdzącą. 
Zachęć pozostałych uczniów, aby pomogli ci 
zadawać pytania. Kiedy ułożysz wszystkie karty 
na planszy A, zamieńcie się rolami. Ułóż wybrane 
w sekrecie 4 karty na planszy B i poproś ochotnika 
oraz pozostałych uczniów w klasie, aby odgadli 
twoje ułożenie kart.

 • Uczniowie następnie grają w parach, na zmianę 
układając wybrane 4 karty na planszy A lub B.

Rozdział 2 Lekcja 2
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Zakończenie lekcjiZakończenie lekcjiZakończenie lekcjiZakończenie lekcjiZakończenie lekcjiZakończenie lekcji

Zaśpiewajcie piosenkę Goodbye!
 • Powiedz: It’s time to say goodbye. Let’s sing 
the ‘Goodbye!’ song (tekst na s. 34 w Książce 
nauczyciela) i odtwórz ścieżkę 13. na CD 1.
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Rozdział 2 Lekcja 3
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Zagrajcie w What’s this?
 • W celu powtórzenia słownictwa zagraj z dziećmi 
w What’s this? Złóż razem karty obrazkowe 
z członkami rodziny i trzymaj je obrazkami w stronę 
klasy. Dzieci powinny widzieć pierwszy obrazek.

 • Wybierz obrazek na spodzie stosu i wysuwaj go powoli 
zza pozostałych kart. Gdy tylko dzieci rozpoznają po 
widocznym fragmencie, jaka postać lub postacie 
znajdują się na karcie, podają odpowiedź. 

 • Powtórz zabawę z pozostałymi kartami 
obrazkowymi.

 • Możesz także przysłonić jedną z kart obrazkowych 
kartonem rozmiaru A4 z wyciętym otworem. Przesuwaj 
kartonem po karcie, tak aby w otworze ukazywały się 
różne fragmenty obrazka. Dzieci próbują zgadnąć, jaka 
postać lub postacie są widoczne na obrazku. 

Główne zadaniaGłówne zadaniaGłówne zadania

     Posłuchajcie historyjki 
(ćwiczenie 1.)

 • Powiedz: Open your books at page 18. Poproś 
dzieci, aby spojrzały na pierwszy obrazek, i zapytaj: 
Who can you see? (two small gnomes, a tree, ferns) 
Where are they? (in front of tree/door, in a forest). 
Dzieci mogą odpowiadać po polsku. Wytłumacz, że 
krasnale na pierwszym obrazku to Benny (chłopiec) 
i jego koleżanka Freda (dziewczynka). 

 • Powiedz: Let’s listen to the story. Opowiedz 
historyjkę, czytając ją z tyłu kart obrazkowych do 
historyjki 2. lub odtwarzając ją na CD 1, ścieżka 
32. W trakcie opowiadania historyjki wskazuj na 
poszczególne obiekty na kartach.

323232

CD1CD1CD1

STRONA 18

Lekcja 3

Rozpoczęcie lekcjiRozpoczęcie lekcjiRozpoczęcie lekcjiRozpoczęcie lekcjiRozpoczęcie lekcjiRozpoczęcie lekcji

 • Powiedz: Hello! i zachęć dzieci do odpowiedzi na 
powitanie.

 • Powiedz: Let’s sing the ‘How are you?’ song (tekst 
na s. 29 w Książce nauczyciela). Poproś dzieci, aby 
wstały, zaśpiewały i odegrały treść piosenki razem 
z tobą. Odtwórz ścieżkę 7. na CD 1 lub użyj wersji 
karaoke (CD 1, ścieżka 8.).

 • Zapytaj poszczególne dzieci: How are you? Zachęć 
je, aby odpowiedziały: I’m fi ne itd.
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 • Poproś dzieci, aby otworzyły w zeszycie stronę 
z narysowanym przez siebie wcześniej  tabletem. 
Wskaż kolejne okienko i powiedz, aby narysowały 
w nim poszukiwany przedmiot z drugiego rozdziału: 
Draw the quest item in the tablet in your notebook.

 • (Opcjonalnie) Odtwórz nagranie ponownie i zachęć 
dzieci, aby powtórzyły najważniejsze zwroty 
i słownictwo (patrz: „Główne słownictwo i struktury” 
na początku lekcji).

Wyraźcie opinię na temat historyjki
 • Narysuj dwie okrągłe twarze na tablicy. Przyczep 
do tablicy kartę obrazkową 8 do historyjki.

 • Zadaj pytanie: Does Holly like the story? Wysłuchaj 
odpowiedzi dzieci (mogą być po polsku) i powiedz: 
Yes!

 • Wskaż na pierwszą twarz, następnie narysuj na 
niej ogromny uśmiech i powiedz: Yes, it’s brilliant! 
Narysuj mały uśmiech na drugiej twarzy, zadaj 
pytanie: Does Harry like the story i powiedz: Yes, 
it’s OK!

 • Wskaż na twarze, mówiąc: Yes, it’s brilliant i Yes, 
it’s OK. Zachęć dzieci, aby zrobiły to samo.

 • Zapytaj poszczególne dzieci: Do you like the story? 
Zachęć je, aby odpowiedziały, używając podanych 
wyrażeń.

 • Uwaga: To ważne, aby dzieci wyraziły swoje opinie. 
Jeżeli ich opinia nie zgadza się z twarzami (brilliant, 
OK), posłuchaj, co mówią po polsku. Narysuj 
na tablicy kolejną twarz z inną miną lub typem 
uśmiechu wyrażającymi opinię uczniów i powiedz 
po angielsku: Yes, it’s (funny). Zachęć dziecko, aby 
powtórzyło razem z tobą.

Posłuchajcie i powiedzcie
 • Podnieś kartę obrazkową 3 do historyjki. Wskaż na 
Benny’ego i na jego dziadka. Zapytaj: Can Benny 
help Grandpa? (Yes, he can.) Wskaż na Fredę 
i zapytaj: Can Freda help Grandpa? (Yes, she can.)

 • Spróbuj przesunąć jedną ławkę w klasie. Zapytaj 
kilkoro dzieci pojedynczo: Can you help me? i 
zachęć je, aby odpowiedziały: Yes, I can. Następnie 
spróbuj zrobić coś niemożliwego, np.: zdjąć tablicę 
ze ściany, czy wyjąć drzwi z framugi. Zapytaj kilkoro 
z uczniów pojedynczo: Can you help me? Zachęć 
dzieci, aby odpowiedziały: No, I can’t. Powtórz pytanie 
kilkukrotnie, prosząc o pomoc naprzemiennie przy 
czynnościach możliwych i niemożliwych do wykonania.

Sprawdźcie, czy zrozumieliście historyjkę
 • Powiedz: Let’s listen to the story again.
 • Odtwórz ścieżkę 32. na CD 1 i zachęć dzieci, aby 
w trakcie słuchania wskazywały na obrazki.

 • Po wysłuchanej historyjce zapytaj dzieci: What’s 
the quest item? 

 • Wskaż na poszukiwany przedmiot w dolnej części 
s. 19 w Książce ucznia (odpowiedź: a family photo).

 • Zapytaj: Can you fi nd the quest item in the story? 
(odpowiedź: obrazek 3).

 • Sprawdź, czy dzieci zrozumiały historyjkę, 
używając kart obrazkowych do historyjki i zadając 
pytania na temat każdego obrazka. Uczniowie 
mogą odpowiadać po polsku.

Rozdział 2 Lekcja 3
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 • Kiedy uczniowie będą już wykonywać zadanie 
z łatwością, zaproś ochotnika, aby demonstrował 
różne czynności i prosił inne dzieci o pomoc, 
zadając pytanie: Can you help me?

 • Możesz też poprosić dzieci, aby dodawały: I’m 
sorry po odpowiedzi: I can’t.

     Posłuchajcie, popatrzcie 
i znajdźcie (ćwiczenie 2.)

 • Przyczep do tablicy karty obrazkowe z historyjki 
2. w przypadkowej kolejności.

 • Powiedz: Open your books at page 20.
 • Wskaż na obrazki i wytłumacz dzieciom, że szlak 
labiryntu wyznaczają kolejne postacie lub przedmioty 
występujące w historyjce. Dzieci palcem wędrują 
po kolejnych obrazkach, wskazując na postacie 
lub przedmioty pojawiające się w historyjce.

 • Kiedy dzieci skończą, powiedz: Let’s listen to the 
story and check. Odtwórz ścieżkę 32. na CD 1, 
zatrzymuj nagranie po usłyszeniu nazwy kolejnych 
postaci lub przedmiotów występujących 
na obrazkach labiryntu i wskazuj na właściwy 
obrazek, sprawdzaj wzrokiem, czy dzieci wskazują 
na ten sam obrazek i zachęć, aby powtarzały nazwę 
przedmiotu lub postaci (odpowiedzi: Gnome friends, 
Benny’s Grandma, Grandpa, a baby and a brother, 
toys, Benny and Freda, a slide and Gnomes, Mummy).

STRONA 20

Spójrzcie i wskażcie (ćwiczenie 3.)
 • Przyczep do tablicy karty obrazkowe z historyjki 2 
w przypadkowej kolejności.

 • Wskaż na ćwiczenie 3. Powiedz: Look at the 
pictures! Wytłumacz dzieciom, że powinny wybrać 
i wskazać na właściwe pary, takie jakie występują 
w poszczególnych scenach historyjki. Dzieci 
wskazują palcem na pary, które nazywają. Wskazuj 
na okno i zapytaj: Who is the pair in this window? 
Zachęć dzieci, aby podały właściwą odpowiedź: 
Daddy and baby. Za każdym razem, kiedy padnie 
nazwa prawidłowej pary, wskazuj na przykładową 
kartę obrazkową, na której dane postaci występują 
razem (odpowiedzi: Grandpa and Anna, Daddy 
and baby, Grandma and Luke, Benny and Freda).

 • Zachęć dzieci, by wykorzystały swoje przybory 
szkolne do stworzenia na stoliku swojej sekwencji 
przedmiotów, które mają za zadania odgadywać 
i nazywać w parach. Zaprezentuj swoją zagadkę 
podnosząc przedmioty w górę w oczekiwaniu 
na nazywanie ich przez dzieci i wreszcie odgadnięcie 
przez dzieci zakończenia sekwencji. Obserwuj pracę 
dzieci.

 • Dzieci bawią się w parach. Jeden z uczniów zasłania 
ręką bądź wybranym przedmiotem jedno z okien 
na obrazku drzewa. Drugi uczeń odgaduje i nazywa 
ukrytą parę członków rodziny.

Zakończenie lekcjiZakończenie lekcjiZakończenie lekcjiZakończenie lekcjiZakończenie lekcjiZakończenie lekcji

Zaśpiewajcie piosenkę Goodbye!
 • Powiedz: It’s time to say goodbye. Let’s sing 
the ‘Goodbye!’ song (tekst na s. 34 w Książce 
nauczyciela) i odtwórz ścieżkę 13. na CD 1. Poproś 
dzieci, aby wstały, zaśpiewały i odegrały treść 
piosenki razem z tobą.

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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Zagrajcie w Close your eyes
 • W celu powtórzenia słownictwa zagraj z dziećmi 
w Close your eyes. Przyczep karty obrazkowe 
z członkami rodziny do tablicy, w dowolnej 
kolejności. Pod kartami zapisz kolejno cyfry 1–8.

 • Powiedz: Look at the cards. Wyjaśnij, że dzieci 
mają popatrzeć na tablicę i starać się zapamiętać 
kolejność kart.

 • Po 45 sekundach powiedz: Close your eyes. 
Odwróć karty obrazkami w stronę tablicy. Powiedz: 
Open your eyes. Poproś dzieci, aby w parach 
spróbowały odtworzyć kolejność kart.

 • Zapytaj: What’s number 1? Wysłuchaj odpowiedzi 
dzieci. Kiedy padnie właściwa odpowiedź, powiedz 
np.: Yes, it’s daddy i odwróć pierwszą kartę 
obrazkiem w stronę klasy. Powtórz to z kolejnymi 
kartami. 

Główne zadaniaGłówne zadaniaGłówne zadania

     Posłuchajcie, wskażcie 
i powiedzcie (ćwiczenie 1.)

 • Powiedz: Open your books at page 21. Powiedz: 
Look at Digi! i wskaż na postać Digiego w prawym 
górnym rogu. Wyjaśnij, że razem z Digim dzieci 
nauczą się wymowy głoski /ʌ/.

 • Wskaż na swoje usta i wielokrotnie wymów głoskę 
/ʌ/. Zachęć dzieci, aby powtórzyły głoskę razem 
z tobą.

STRONA 21

Lekcja 4

Rozpoczęcie lekcjiRozpoczęcie lekcjiRozpoczęcie lekcjiRozpoczęcie lekcjiRozpoczęcie lekcjiRozpoczęcie lekcji
 • Powiedz: Hello! i zachęć dzieci, aby odpowiedziały 
na powitanie.

 • Powiedz: Let’s sing the ‘How are you?’ song (tekst 
na s. 29 w Książce nauczyciela). Poproś dzieci, aby 
wstały, zaśpiewały i odegrały treść piosenki razem 
z tobą. Odtwórz ścieżkę 7. na CD 1 lub użyj wersji 
karaoke (CD 1, ścieżka 8.).

 • Zapytaj poszczególne dzieci: How are you? 
i zachęć je, aby odpowiedziały: I’m fi ne itd. 

Rozdział 2 Lekcja 4
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 • Wskaż na postacie mamy i brata na obrazku 
i zapytaj: Who’s this? Wysłuchaj odpowiedzi dzieci 
i powiedz: Yes, it’s mummy/brother.

 • Wskaż na postać mamy i swoje usta. Powiedz: 
ʌ- ʌ- ʌ- mummy i zachęć dzieci, aby powtórzyły 
razem z tobą. Powtórz ćwiczenie z wyrazem 
brother.

 • Powiedz: Let’s listen to the rhyme. Odtwórz ścieżkę 
33. na CD 1 i poproś dzieci, aby w trakcie słuchania 
wskazywały na odpowiednich członków rodziny. 
Odtwórz nagranie kilka razy, a następnie zachęć 
uczniów do powtórzenia wierszyka.

333333
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 • Wskaż na różne postacie i przedmioty na obrazku 
i zapytaj: What’s/Who’s this? Does this have an /ʌ/ 
sound? (Postacie, których nazwy zawierają głoskę 
/ʌ/: mummy, brother. Postacie/przedmioty, których 
nazwy nie zawierają głoski /ʌ/: sister, Holly, Harry, 
Digi, cat, Leo, ball.)

Posłuchajcie, odegrajcie treść i ułóżcie 
obrazki z historyjki w kolejności
 • Podnieś karty obrazkowe do historyjki i zapytaj: 
Do you remember the story? Przyczep do 
tablicy kartę obrazkową 1 do historyjki i poproś 
dwoje dzieci, aby przymocowały pozostałe karty 
do tablicy we właściwej kolejności. Zachęć 
pozostałe dzieci, aby porównały kolejność kart 
na tablicy z historyjką w podręczniku.

 • Powiedz: Stand up, please. Let’s tell and mime the 
story.

 • Przeczytaj historyjkę (tekst na ss. 64–66 w Książce 
nauczyciela) lub odtwórz ścieżkę 32. na CD 1. 
Zachęć pozostałe dzieci, aby porównały kolejność 
kart na tablicy z historyjką w podręczniku.

 • Zdejmij z tablicy karty obrazkowe do historyjki 
i potasuj je. Zaproś ośmioro dzieci na środek klasy 
i daj każdemu po jednej karcie. Dzieci ustawiają się 
w szeregu zgodnie z kolejnością kart obrazkowych 
do historyjki. Poproś dzieci, aby przyczepiły karty 
do tablicy we właściwej kolejności.

      Posłuchajcie i odegrajcie scenkę
(ćwiczenie 2.)

 • Powiedz: Open your books at page 21 i wskaż na 
zdjęcie. Wytłumacz uczniom, że dzieci na zdjęciu 
odgrywają scenkę.

 • Powiedz: Let’s listen to the children. Wytłumacz 
uczniom, że powinni wsłuchać się, kto jest na 
zdjęciach, o których rozmawiają dzieci.

 • Odtwórz ścieżkę 34. na CD 1.

343434
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 • Pokaż kolejno wszystkie karty obrazkowe 
z członkami rodziny i poproś dzieci, aby 
powiedziały, jakie postacie są przedstawione 
na kartach. Następnie wskaż w podręczniku na 
zdjęcia, o których rozmawiają dziewczynki i zapytaj: 
Who are the people in the pictures? Wysłuchaj 
odpowiedzi uczniów i odpowiedz: Yes, mummy and 
baby sister, Lisa.

 • Zaproś dwoje ochotników na środek klasy. 
Wytłumacz, że będą odgrywać podobną scenkę. 
Połóż karty obrazkowe z członkami rodziny na 
biurku i poproś uczniów, aby rozłożyli obok swoje 
rodzinne zdjęcia, jeżeli przynieśli je z domu.

 • Powiedz: Let’s listen and act out the dialogue. 
Odtwórz ponownie ścieżkę 34. na CD 1. Ochotnicy 
odgrywający dialog słuchają i powtarzają zwroty 
oraz wskazują na odpowiednie karty (z mamą 
i niemowlęciem). 

 • Następnie poproś ochotników, aby odegrali dialog, 
pytając o inne postacie na kartach lub swoich 
rodzinnych zdjęciach. Pomóż dzieciom zbudować 
własny dialog, podpowiadając pierwsze dwie linijki. 
Poproś pozostałych uczniów, aby wsłuchali się, 
o jakich osobach ochotnicy rozmawiają.

 • Powtórz dialog dwa lub trzy razy z różnymi 
parami dzieci. Kiedy uczniowie z łatwością 
będą wykonywać ćwiczenie, możesz poprosić 
ochotników, aby odegrali dialog bez żadnej pomocy.

 • Możesz także podzielić klasę na dwie grupy. 
Odtwórz nagranie ponownie. Grupa 1. powtarza 
zdania 1. dziewczynki, a grupa 2. zdania 2. 
dziewczynki. Następnie grupy mogą zamienić się 
rolami.

 • Chodź po klasie, sprawdzając, jak dzieci mówią, 
i upewniając się, że powtarzają różne kwestie.

STRONA 21
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Dialogi z wykorzystaniem minikart 
obrazkowych
 • Podziel dzieci na pary. Poproś ochotnika, aby 
rozdał uczniom koperty z minikartami obrazkowymi.

 • Poproś dzieci, aby wyjęły z kopert minikarty 
obrazkowe z członkami rodziny i ułożyły je, 
tak jak zdjęcia na stronie albumu rodzinnego. 
Następnie powiedz dzieciom, aby wyobraziły sobie, 
że minikarty obrazkowe są zdjęciami osób z ich 
rodziny.

 • Dzieci odgrywają dialogi w parach, używając 
minikart obrazkowych jako rekwizytów.

 • Jeśli dzieci przyniosły rodzinne zdjęcia, poproś, 
aby je wyjęły. Dobierz dzieci w pary i zachęć, 
aby zadawały sobie nawzajem pytania o osoby 
na zdjęciach i udzielały odpowiedzi.

Zakończenie lekcjiZakończenie lekcjiZakończenie lekcjiZakończenie lekcjiZakończenie lekcjiZakończenie lekcji

Zaśpiewajcie piosenkę Goodbye!
 • Powiedz: It’s time to say goodbye. Let’s sing 
the ‘Goodbye!’ song (tekst na s. 34 w Książce 
nauczyciela) i odtwórz ścieżkę 13. na CD 1. Poproś 
dzieci, aby wstały, zaśpiewały i odegrały treść 
piosenki razem z tobą.

Rozdział 2 Lekcja 4
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Lekcja 5

Rozpoczęcie lekcjiRozpoczęcie lekcjiRozpoczęcie lekcjiRozpoczęcie lekcjiRozpoczęcie lekcjiRozpoczęcie lekcji

 • Powiedz: Hello! i zachęć dzieci, aby odpowiedziały 
na powitanie.

 • Powiedz: Let’s sing the ‘How are you?’ song (tekst 
na s. 29 w Książce nauczyciela). Poproś dzieci, aby 
wstały, zaśpiewały i odegrały treść piosenki razem 
z tobą. Odtwórz ścieżkę 7. na CD 1 lub użyj wersji 
karaoke (CD 1, ścieżka 8.).

 • Zapytaj poszczególne dzieci: How are you? Zachęć 
je, aby odpowiedziały: I’m fi ne itd.

Zagrajcie w Disappearing words
 • W celu powtórzenia słownictwa z poprzednich 
lekcji zagraj z dziećmi w Disappearing words. 
Pokaż uczniom karty obrazkowe z członkami 
rodziny. Zapytaj: Can you remember the family 
members? i wysłuchaj odpowiedzi dzieci.

 • Przymocuj karty obrazkowe do tablicy, w dwóch 
rzędach po cztery karty. Zapytaj: Can you say 
the words? Wskaż na karty w pierwszym rzędzie 
i poproś dzieci, aby powiedziały, jacy członkowie 
rodziny znajdują się na obrazkach. Zachęć uczniów, 
aby rytmicznie wymieniali słowa w kolejności. Kiedy 
skończą, powinni zacząć od początku.

 • Usuń jedną kartę z górnego rzędu. Poproś uczniów, 
aby wymieniali nazwy członków rodziny, wliczając 
w to postać, której ilustrację usunąłeś/usunęłaś. 
Kontynuuj zabawę, usuwając jednorazowo po 
jednej karcie.

 • Po usunięciu wszystkich kart z górnego rzędu, poproś 
ochotnika, aby z pamięci wymienił wszystkie słowa.

 • Powtórz ćwiczenie, wykorzystując karty z dolnego 
rzędu.

Główne zadaniaGłówne zadaniaGłówne zadania

Poznajcie prace domowe
 • Powiedz: Let’s listen to Digi. Today let’s learn 
about … Odtwórz melodyjkę Let’s learn about …, 
ścieżka 35. na CD 1. Zatrzymaj nagranie.

 • Powiedz: Look at the story card i przyczep 
do tablicy kartę obrazkową 2 do historyjki 2.

 • Zadaj dzieciom następujące pytania: Who’s this? 
(wskaż na postać Benny’ego) (Benny), Where is 
Benny? (at home), Who’s this? (wskaż na postacie 
babci/Luke’a) (Grandma/Luke), Does Benny help 
Grandma? (no), What is Grandma doing? (wskaż na 
postać babci sprzątającej podłogę). Zachęć dzieci, 
aby odpowiedziały: Grandma is cleaning the fl oor. 
Dzieci mogą odpowiadać po polsku.

 • Powiedz: Open your books at page 22. Poproś 
uczniów, aby popatrzyli na zdjęcia i wskazali to, 
które przedstawia dziecko sprzątające podłogę.

 • Zapytaj: What can you see in the photos? Zachęć 
dzieci, aby odpowiedziały, jakie prace domowe 
wykonują postacie na zdjęciach: make my bed, 
clean the fl oor, tidy up, lay the table. Uczniowie 
mogą odpowiedzieć po polsku.

Posłuchajcie i powtórzcie
 • Przeczytaj na głos nagłówek: Let’s learn about 
helping at home i sprawdź, czy uczniowie 
rozumieją, że wszystkie te czynności stanowią 
przykłady prac domowych, które dzieci mogą 
wykonywać, aby pomóc w domu.

 • Powiedz: Let’s listen to Digi. Wznów odtwarzanie 
nagrania (CD 1, ścieżka 35.) i wskazuj na zdjęcia 
dzieci wykonujących poszczególne prace domowe.
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353535

CD1CD1CD1

 • Powiedz: Let’s say the words. Odtwórz nagranie 
ponownie. Zatrzymaj nagranie za każdym razem, 
kiedy Digi powie nazwę pracy domowej, i zachęć 
dzieci, aby powtórzyły ją razem z tobą.

 • Zamiast odtwarzać nagranie z CD, możesz kolejno 
wskazywać na zdjęcia, mówić odpowiednie zwroty 
i zachęcać dzieci do powtarzania.

 • Możesz również poprosić dzieci, aby pokazały 
za pomocą gestów prace domowe, w podobny 
sposób jak postacie na zdjęciach.

     Posłuchajcie i połączcie palcami 
obrazki z liczbami (ćwiczenie 1.)

 • Wskaż na liczby i zdjęcia w ćwiczeniu 1., 
i wytłumacz uczniom, że powinni słuchając nagrania 
łączyć palcami pasujące liczby z obrazkami 
w kolejności pojawienia się polecenia w nagraniu.

 • Powiedz: Let’s listen and match. Odtwórz ścieżkę 36. 
na CD 1 (odpowiedzi znajdują się w scenariuszu 
nagrania poniżej).

363636
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Znajdźcie i połączcie palcami 
właściwe obrazki (ćwiczenie 2.)
 • Powiedz: Look at the children. They are helping 
their mommies and cleaning their homes i wskaż 
na obrazek w ćwiczeniu 2.

 • Nazywaj czynności wskazując na obrazki. Wskaż 
na obrazek dziecka z odkurzaczem i powiedz: 
Clean the fl oor. Przeciągnij palcem wzdłuż linii 
łączącej dziecko ze zdjęciem brudnej podłogi. 
Wytłumacz, że uczniowie połączyć palcem obrazki 
ze zdjęciami.

 • Chodź po klasie, sprawdzając pracę dzieci 
i prosząc je, aby powtórzyły nazwy prac domowych 
przedstawionych na obrazkach.

Ćwiczenie umiejętności czytania (opcjonalne)Ćwiczenie umiejętności czytania (opcjonalne)Ćwiczenie umiejętności czytania (opcjonalne)

Zakończenie lekcjiZakończenie lekcjiZakończenie lekcjiZakończenie lekcjiZakończenie lekcjiZakończenie lekcji

Zaśpiewajcie piosenkę Goodbye!
 • Powiedz: It’s time to say goodbye. Let’s sing 
the ‘Goodbye!’ song (tekst na s. 34 w Książce 
nauczyciela) i odtwórz ścieżkę 13. na CD 1. Poproś 
dzieci, aby wstały, zaśpiewały i odegrały treść 
piosenki razem z tobą.
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Lekcja 6

Rozpoczęcie lekcjiRozpoczęcie lekcjiRozpoczęcie lekcjiRozpoczęcie lekcjiRozpoczęcie lekcjiRozpoczęcie lekcji

 • Powiedz: Hello! i zachęć dzieci, aby odpowiedziały 
na powitanie.

 • Powiedz: Let’s sing the ‘How are you?’ song (tekst 
na s. 29 w Książce nauczyciela). Poproś dzieci, aby 
wstały, zaśpiewały i odegrały treść piosenki razem 
z tobą. Odtwórz ścieżkę 7. na CD 1 lub użyj wersji 
karaoke (CD 1, ścieżka 8.).

 • Zapytaj poszczególne dzieci: How are you? Zachęć 
je, aby odpowiedziały: I’m fi ne itd.

Główne zadaniaGłówne zadaniaGłówne zadania

Przypomnijcie sobie zwroty związane 
z pomaganiem w domu
 • Powiedz: Clean the fl oor! i zachęć dzieci, 
aby wykonały twoje polecenie. Powtórz ćwiczenie 
z innymi poleceniami z lekcji 5.

 • Podejdź do jednego z uczniów i szepnij mu do ucha 
wybrane polecenie, aby je wykonał. Pozostali 
uczniowie zgadują, jakie polecenie mu wydałeś. 
Powtórz ćwiczenie, szepcząc polecenia innym 
uczniom.

Zagrajcie w Mime! Stop!
 • Zagraj z dziećmi w Mime! Stop! i powiedz nazwę 
pracy domowej. Uczniowie powoli wykonują daną 
czynność za pomocą gestów, dopóki nie zawołasz: 
Stop! Kontynuuj ćwiczenie, mówiąc nazwy czynności 
i prosząc dzieci o wykonywanie odpowiednich gestów. 

 • Kiedy dzieci dobrze opanują ćwiczenie, poproś 
ochotnika, aby przejął rolę nauczyciela i sam 
nazywał czynności i przerywał kolegom/koleżankom 
ich wykonywanie.

     Posłuchajcie, zaśpiewajcie 
i wskażcie (ćwiczenie 1.)

 • Powiedz: Open your books at page 23.
 • Powiedz: Look at the song notes. Harry and 
Holly are helping at home and singing a song. 

STRONA 23
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Zaprezentuj, jak to czasem i tobie zdarza się 
sprzątać, jednocześnie nucąc piosenkę. Możesz 
imitować gest sprzątania gąbką na swoim biurku, 
np. I clean the desk, I clean the desk, I clean the 
desk. It’s fun! Harry and Holly like to help in the 
house and sing. Look! A broom! What is Harry 
doing? He is cleaning the fl oor. Look, a toy box. 
What is Holly doing? Holly is tidying up.

 • Powiedz: Let’s sing and point. Odtwórz 
ponownie nagranie z piosenką i zachęć dzieci 
do wskazywania na obrazku na odpowiednie 
symbole na obrazku w podręczniku.

 • Chodź po klasie w trakcie śpiewania piosenki 
i obserwuj pracę dzieci wskazujących 
na odpowiadające treści piosenki symbole.

373737
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Zaśpiewajcie i odegrajcie treść
 • Powiedz: Stand up, please. Powiedz: Let’s sing the 
‘Helping at home’ rap.

 • Odtwórz ponownie nagranie z CD. Zaśpiewaj 
i odegraj treść piosenki, naśladując wykonywanie 
prac domowych za pomocą gestów. Zachęć dzieci 
do śpiewania i pokazywania czynności razem 
z tobą.

Kultura Wielkiej Brytanii: 
Helping your family in the UK

Posłuchajcie, wskażcie i powiedzcie 
(ćwiczenie 2.)
 • Wskaż na trzy zdjęcia. Powiedz: Let’s learn about 
helping your family in the UK.

 • Zadaj pytania: Where is he/she? (wskaż kolejno 
na dzieci na różnych zdjęciach) (at home/in the 
kitchen, in the bedroom, in the street) Who’s 
this? (wskaż na różnych członków rodziny dzieci 
na zdjęciach) (możliwe są różne odpowiedzi) 
How are they helping? (wskaż na zdjęcia dzieci 
wykonujących różne prace domowe) (help in the 
kitchen, lay the table, tidy up, clean the car). 
Dzieci mogą odpowiadać po polsku.

 • Powiedz: Listen and point. Odtwórz ścieżkę 39. 
na CD 1 i poproś dzieci, aby w trakcie słuchania 
wskazały na odpowiednie zdjęcia (odpowiedzi 
znajdują się w scenariuszu nagrania poniżej).

393939

CD1CD1CD1

 • Powiedz: Listen and say the number. Powiedz 
dzieciom, żeby wysłuchały kolejnych wypowiedzi 
i zastanowiły się, do którego zdjęcia każda z nich 
pasuje. Odtwórz ścieżkę 40. na CD 1 (odpowiedzi 
znajdują się w scenariuszu nagrania poniżej).

404040

CD1CD1CD1

 • Odtwórz nagranie ponownie i zatrzymaj po 
pierwszej wypowiedzi. Zapytaj jedno dziecko, 
do którego zdjęcia odnosi się usłyszana 
wypowiedź: Which photo is it? Zachęć ucznia, 
aby powiedział: It’s number two. Powtórz zadanie 
z pozostałymi wypowiedziami i dwojgiem innych 
uczniów.

 • Wskaż na zdjęcia i zapytaj: Which is your favourite? 
Wskaż na zdjęcie 1 i powiedz: Number 1 is 
my favourite. Powtórz pytanie i poproś dzieci 
o odpowiedź.
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Nasza kultura: Helping your family

Narysujcie i opiszcie
 • Przyczep do tablicy duży arkusz z narysowanymi 
konturami domu. W górnej części napisz: Helping 
our relatives i wyjaśnij po polsku znaczenie napisu. 
Daj każdemu dziecku małą kartkę papieru.

 • Narysuj na tablicy siebie wykonującego/
wykonującą pracę domową, np. porządkującego/
porządkującą przedmioty w pokoju. Pokaż uczniom 
karty obrazkowe z członkami rodziny i wybierz 
jedną z nich. Przyczep tę kartę obok rysunku na 
tablicy. Wskazując na tablicę, powiedz: This is my 
grandma and me. I tidy up with my grandma.

 • Powiedz: Draw yourself doing a chore with your 
relative i wyjaśnij znaczenie po polsku. Wskaż 
na rysunek na tablicy oraz na zdjęcia na s. 23 
w podręczniku jako wzór. 

 • Kiedy dzieci skończą, zaproś kilkoro z nich do 
tablicy, żeby przyczepiły swoje obrazki na arkuszu 
wewnątrz konturów domu i opowiedziały o nich. 
Zadaj pomocnicze pytania: Who’s this? What’s his/
her name? What do you do? i zachęć dzieci, aby 
powiedziały This is my (grandpa). I … with my … 

 • Poproś dzieci, aby pokazały swoje obrazki 
kolegom/koleżankom z ławki i opisały je w podobny 
sposób.

Zakończenie lekcjiZakończenie lekcjiZakończenie lekcjiZakończenie lekcjiZakończenie lekcjiZakończenie lekcji

Zaśpiewajcie piosenkę Goodbye!
 • Powiedz: It’s time to say goodbye. Let’s sing 
the ‘Goodbye!’ song (tekst na s. 34 w Książce 
nauczyciela) i odtwórz ścieżkę 13 na CD 1. Poproś 
dzieci, aby wstały, zaśpiewały i odegrały treść 
piosenki razem z tobą.

Rozdział 2 Lekcja 6
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Lekcja 7

Rozpoczęcie lekcjiRozpoczęcie lekcjiRozpoczęcie lekcjiRozpoczęcie lekcjiRozpoczęcie lekcjiRozpoczęcie lekcji

 • Powiedz: Hello! i zachęć dzieci, aby odpowiedziały 
na powitanie.

 • Powiedz: Let’s sing the ‘How are you?’ song (tekst 
na s. 29 w Książce nauczyciela). Poproś dzieci, aby 
wstały, zaśpiewały i odegrały treść piosenki razem 
z tobą. Odtwórz ścieżkę 7. na CD 1 lub użyj wersji 
karaoke (CD 1, ścieżka 8.).

 • Zapytaj poszczególne dzieci: How are you? Zachęć 
je, aby odpowiedziały: I’m fi ne itd.

Zagrajcie w Hot or cold?
 • W celu powtórzenia słownictwa zagraj z dziećmi 
w Hot or cold? Pokazuj dzieciom kolejno karty 
obrazkowe z członkami rodziny i poproś, aby 
mówiły ich nazwy. Następnie potasuj karty i ułóż je 
w stosie na swoim biurku, obrazkami do dołu.

 • Zaproś dwójkę ochotników na środek klasy. Jeden 
z nich zamyka oczy. W tym czasie drugi chowa 
wybraną przez siebie kartę obrazkową w klasie.

 • Pierwsze dziecko otwiera oczy i chodzi po klasie, 
szukając karty. Pozostali uczniowie wołają: Hot!, 
kiedy dziecko zbliża się do szukanej karty, lub: 
Cold!, kiedy się oddala. Kiedy dziecko znajdzie 
kartę, mówi, jaka postać się na niej znajduje, 
i oddaje ją nauczycielowi.

 • Powtórz grę kilkukrotnie, zapraszając kolejne dzieci 
na środek klasy.

Główne zadaniaGłówne zadaniaGłówne zadania

Zaśpiewajcie (wersja karaoke)
 • Zaproś ośmioro dzieci na środek klasy i wręcz im 
po jednej karcie obrazkowej z członkami rodziny. 
Poproś, aby dzieci stanęły obok siebie w jednym 
rzędzie, twarzą do reszty klasy.

 • Powiedz: Let’s sing the ‘This is my family’ song 
(tekst na s. 59 w Książce nauczyciela). Odtwórz 
ścieżkę 30. na CD 1 (wersja karaoke). Poproś 
wszystkich uczniów, aby zaśpiewali piosenkę 
razem z tobą. Dzieci stojące w rzędzie powinny 
robić krok do przodu, kiedy w piosence padnie 
nazwa członka rodziny z ich karty. Osoba 
trzymająca kartę z całą rodziną robi krok, kiedy 
słyszy słowo family.
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     Posłuchajcie i połączcie palcami 
(ćwiczenie 1.)

 • Powiedz: Open your books at page 24. Powiedz: 
Look at the jigsaw activity.

 • Wytłumacz dzieciom, że powinny palcami 
dopasować dwa kawałki układanki, aby ułożyć 
obrazki z członkami rodziny.

 • Dzieci samodzielnie łączą palcami kawałki 
układanki.

 • Kiedy dzieci skończą zadanie, wytłumacz im, 
że powinny posłuchać krótkich zdań, w których 
padają nazwy członków rodziny, i wskazywać 
na pary obrazków w kolejności, w jakiej się 
pojawiają w nagraniu.

 • Powiedz: Let’s listen and number. Odtwórz ścieżkę 
41. na CD 1.

414141

CD1CD1CD1

 

 • Przyczep do tablicy karty obrazkowe z członkami 
rodziny i wskaż na każdą z nich. Zapytaj: Who is 
this? Wysłuchaj odpowiedzi uczniów i wyjaśnij: 
Now, point with your two fi ngers to the puzzles! 
Obserwuj pracę dzieci: Right! This is grandma!

Zagrajcie w Memory
 • Poproś dzieci, aby otworzyły książki na s. 22 
i przyjrzały się zdjęciom. Wyznacz czas: 10 sekund.

 • Kiedy czas minie, dzieci zamykają książki.
 • Zachęć dzieci, aby wymieniły nazwy czynności 
domowych, które pamiętają. Poproś uczniów, 
aby podali szczegóły zdjęć, np. jakiś 
charakterystyczny przedmiot.

 • Jeśli uczniowie nie pamiętali któregoś przedmiotu, 
opisz go i zachęć dzieci, aby odgadły jego nazwę.

STRONA 24      Posłuchajcie i połączcie palcami 
obrazki z liczbami (ćwiczenie 2.)

 • Powiedz: Open your books at page 24. Powiedz: 
Look at the family!

 • Zapytaj poszczególne dzieci: Can you see Digi? 
What is Digi/Harry/Holly/Mummy/Daddy doing? 
Dzieci mogą odpowiadać po polsku.

 • Wskaż przykładowe działanie i wytłumacz 
uczniom, że powinni słuchając nagrania łączyć 
palcami pasujące liczby z obrazkami w kolejności 
pojawienia się polecenia w nagraniu.

 • Powiedz: Let’s listen and match. Odtwórz 
ścieżkę 42. na CD 1. (odpowiedzi znajdują się 
w scenariuszu nagrania poniżej).

424242

CD1CD1CD1

 • Kiedy dzieci skończą, sprawdź ich odpowiedzi. 
Zapytaj: What’s number 1? i zachęć dzieci, aby 
odpowiedziały pełnymi zwrotami.

 • W parach, jeden z uczniów zasłania jedną z postaci 
wykonujących pracę domową. Drugi z uczniów 
odgaduje, która to postać, i nazywa czynność, 
którą ta wykonuje. Obserwuj pracę dzieci i 
podchodząc do par uczniów losowo zakrywaj jedną 
postaci na obrazku w książce, tak by zadać pytanie 
Who is this? I sprawdzać odpowiedzi, np. It’s 
mummy. I tidy up.

 • Poproś dzieci, aby ponownie spojrzały na 
obrazek i policzyły, ile jest talerzy oraz zabawek 
(odpowiedzi: 7 talerzy i 4 zabawki).

Zakończenie lekcjiZakończenie lekcjiZakończenie lekcjiZakończenie lekcjiZakończenie lekcjiZakończenie lekcji

Zaśpiewajcie piosenkę Goodbye!
 • Powiedz: It’s time to say goodbye. Let’s sing 
the ‘Goodbye!’ song (tekst na s. 34 w Książce 
nauczyciela) i odtwórz ścieżkę 13. na CD 1. Poproś 
dzieci, aby wstały, zaśpiewały i odegrały treść 
piosenki razem z tobą.

STRONA 24

78

Rozdział 2 Lekcja 7
FR

EE
 S

AM
PL

E 
   

FR
EE

 S
AM

PL
E 

    



!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

79

Rozdział 2 Lekcja 7
FR

EE
 S

AM
PL

E 
   

FR
EE

 S
AM

PL
E 

    



Lekcja 8 Rozpoczęcie lekcjiRozpoczęcie lekcjiRozpoczęcie lekcjiRozpoczęcie lekcjiRozpoczęcie lekcjiRozpoczęcie lekcji

 • Powiedz: Hello! i zachęć dzieci, aby odpowiedziały 
na powitanie.

 • Powiedz: Let’s sing the ‘How are you?’ song (tekst 
na s. 29 w Książce nauczyciela). Poproś dzieci, aby 
wstały, zaśpiewały i odegrały treść piosenki razem 
z tobą. Odtwórz ścieżkę 7. na CD 1 lub użyj wersji 
karaoke (CD 1, ścieżka 8.).

 • Zapytaj poszczególne dzieci: How are you? Zachęć 
je, aby odpowiedziały: I’m fi ne itd.

Zagrajcie w Word whispers
 • W celu powtórzenia słownictwa zagraj z dziećmi 
w grę Word whispers. Pokaż dzieciom jedną 
kartę obrazkową z członkami rodziny i poproś, 
aby powiedziały, kto jest na niej widoczny. 
Przymocuj kartę do tablicy i powtórz tę czynność, 
wykorzystując pozostałe karty. 

 • Zaproś pięcioro ochotników do tablicy i poproś, aby 
stanęli w rzędzie, twarzą do reszty klasy. Pierwsze 
dziecko w rzędzie wybiera postać z jednej z kart 
obrazkowych i szepcze jej nazwę „na ucho” osobie 
stojącej obok, która znów szeptem przekazuje 
słowo następnemu uczniowi itd. Ostatnie dziecko 
w rzędzie słucha słowa i dotyka właściwej karty 
obrazkowej. Pozostali uczniowie w klasie mówią 
nazwę postaci widniejącej na tej karcie.

 • Poproś dzieci, aby zamieniły się miejscami 
w rzędzie i powtórzyły ćwiczenie.

 • Zaproś inną grupę dzieci do tablicy, aby zagrały 
w grę. 

Ćwiczenie umiejętności czytania (opcjonalne)Ćwiczenie umiejętności czytania (opcjonalne)Ćwiczenie umiejętności czytania (opcjonalne)

Główne zadaniaGłówne zadaniaGłówne zadania

Zagrajcie w Word race
 • Podziel klasę na dwie grupy wzdłuż sali: dzieci 
siedzące po lewej to Holly’s Team, a dzieci po 
prawej to Harry’s Team. Przyczep karty obrazkowe 
z Holly i Harrym do tablicy, odpowiednio po lewej 
i po prawej.

 • Połóż karty obrazkowe z członkami rodziny 
w stosie obrazkami do dołu, na swoim biurku. 
Podnieś jedną kartę i trzymaj ją obrazkiem do 
siebie. Zapytaj grupę Holly’s Team: Who is this? 
Bezgłośnie wypowiedz nazwę postaci, wyraźnie 
ruszając ustami. Dzieci próbują odczytać słowo 
z ruchu twoich warg i po cichu decydują w grupie, 
jakie to słowo.

Rozdział 2 Lekcja 8
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 • Poproś dziecko z grupy Holly’s Team, aby podało 
słowo. Jeśli odpowie prawidłowo, wręcz kartę 
obrazkową jego grupie. Jeśli nie, uczeń z drużyny 
Harry’s Team zgaduje słowo po konsultacji ze 
swoją grupą. Po udzieleniu prawidłowej odpowiedzi 
otrzymuje kartę dla swojej drużyny. Jeśli żadna 
grupa nie odpowie prawidłowo, połóż kartę 
na spód talii. 

 • Weź kolejną kartę obrazkową i powtórz zadanie, 
tym razem najpierw pytając o słowo grupę Harry’s 
Team.

 • Kontynuuj grę, pytając grupy na zmianę, dopóki 
dzieci nie odgadną wszystkich kart. Wygrywa 
grupa, która zdobyła więcej kart.

Ćwiczenie umiejętności czytania (opcjonalne)Ćwiczenie umiejętności czytania (opcjonalne)Ćwiczenie umiejętności czytania (opcjonalne)

      Zagrajcie w Digilette 
(ćwiczenie 1.)

 • Powiedz: Open your books at page 25.
 • Wskaż na nazwę Digilette i wyjaśnij, że jest 
to zabawa w słowną ruletkę, w której dzieci – 
posługując się ołówkiem bądź kredką – losowo 
wybierają obrazki postaci i czynności, by nazwać je 
w języku angielskim.

 • Zaprezentuj zabawę. Powiedz: Spin the crayon! Look! 
The crayon stopped at the …? Hmm, what is it? 
Right! It’s grandpa. Let’s spin again! etc.

 • Zaproponuj pracę w parach. Wyjaśnij, że jeden 
uczeń nazywa postać bądź czynność przedstawione 
w ruletce. Drugi uczeń próbuje wylosować nazwaną 
postać, wprawiając kredkę w ruch. Jeśli wirująca 
kredka zatrzyma się na wybranej postaci, uczeń ją 
nazywa i mówi Bingo! Dzieci zamieniają się rolami.

 • Zaprezentuj zasady gry kilkukrotnym powtarzaniem 
zabawy wg zasad identycznych dla pary uczniów. 
Nauczyciel nazywa postać. Wszyscy uczniowie 
próbują wylosować nazwaną postać. Zaproponuj 
zmianę ról i wyznacz ucznia, który nazwie jedną 
z postaci, podczas gdy nauczyciel sprawdza, 
czy wirującą kredką trafi ł Bingo. Nazwij wylosowaną 
postać.

 • Opcjonalnie, zaproponuj kolejny sposób gry 
w Bingo. Oboje uczniowie w parze wprawiają kredkę 
w ruch losowo wybierając postać. Jeśli uczniowie 
wylosowali tę samą postać, mówią Bingo! A baby! 
Jeśli uczniowie wylosowali różne postaci, wyłącznie 
po wypowiedzeniu ich nazwy, przechodzą do kolejnej 
próby.

 • Opcjonalnie, uczniowie mogą grać samodzielnie 
w Digilette. Wyjaśnij, że gra polega na tym, że uczeń 
nazywa wybraną postać z tarczy Digilette bądź 
losuje ją ze stosu swoich odwróconych minikart 
do rozdziału 2. Uczeń losuje minikartę, nazywa 
przedstawioną na niej postać i samodzielnie losuje 
wirująca kredką postać pasującą do obrazka na 
Digilette. Uwaga! Karty obrazkowe przedstawiają 
wyłącznie postaci, nie czynności. Jeśli uczeń losuje 
kredką czynność, ma za zadanie nazwać ją i tylko 
wtedy przejść do kolejnej próby.

Posłuchajcie i narysujcie w zeszycie 
(ćwiczenie 2.)
 • Wskaż na Digiego w ćwiczeniu 2. i zapytaj: 
Who’s in Digi’s picture? (Digi’s family). Powiedz: 
Let’s listen to Digi talking about his family.

 • Odtwórz ścieżkę 43. na CD 1 i zachęć uczniów, 
aby słuchając, wskazywali na obrazek Digiego.

 • Wskaż na obrazek karty zeszytu i rysunku rodziny 
i poproś dzieci, aby otworzyły swoje zeszyty 
i narysowały obrazek swojej rodziny.

STRONA 25
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 • Dzieci pracują samodzielnie.
 • Chodź po klasie i sprawdzaj, czy dzieci poprawnie 
wykonują zadanie.

Opowiedzcie o swoim obrazku
 • Pokaż uczniom rysunek w podręczniku na stronie 25. 
Look at this family. This is mummy, daddy … etc.

 • Zaproś kilkoro dzieci na środek klasy z zeszytami 
i poproś, aby opowiedziały o swoich obrazkach. 
Jeśli dzieci nie są pewne, jak wykonać zadanie, 
wskaż na obrazek i zapytaj: Who’s it? I zachęć je 
do odpowiedzi.

 • Podziel klasę na pary. Poproś, aby dzieci pokazały 
swój obrazek koledze/koleżance i opowiedziały o nim.

 • Chodź po klasie i sprawdzaj, czy uczniowie 
poprawnie wykonują zadanie. Możesz wykorzystać 
to ćwiczenie do oceny umiejętności mówienia 
dzieci.

Oceńcie swoją pracę
 • Pochwal dzieci za pracę w tym rozdziale.
 • Zachęć uczniów, aby spojrzeli wstecz na swoją 
pracę w rozdziale 2. i zastanowili się nad tym, 
czego się nauczyli. 

 • Narysuj na tablicy trzy buźki: uśmiechniętą , 
prostą  i smutną . Zachęć dzieci, 
aby narysowały pod swoim obrazkiem rodziny 
buźkę, która wyraża ich stopień zadowolenia 
z własnej pracy wykonanej w rozdziale 2. 
Uśmiechnięta buźka to ocena bardzo dobra; prosta 
buźka to ocena dobra; smutna – poprawna.

 • Chodź po klasie i przyglądaj się, jak dzieci oceniły 
własną pracę.

Zakończenie lekcjiZakończenie lekcjiZakończenie lekcjiZakończenie lekcjiZakończenie lekcjiZakończenie lekcji

Zaśpiewajcie piosenkę Goodbye!
 • Powiedz: It’s time to say goodbye. Let’s sing 
the ‘Goodbye!’ song (tekst na s. 34 w Książce 
nauczyciela) i odtwórz ścieżkę 13. na CD 1. Poproś 
dzieci, aby wstały, zaśpiewały i odegrały treść 
piosenki razem z tobą.
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Lekcja Extra Vocabulary 
(opcjonalna)
Jeśli uczniowie wyrażają chęć i są w stanie przyswoić 
więcej leksyki z głównej tematyki rozdziału, mogą 
wykonać ćwiczenia w sekcji Extra Vocabulary 
do danego rozdziału. Nowe słownictwo stanowi 
rozszerzenie słownictwa wprowadzonego w lekcji 5.

Rozpoczęcie lekcjiRozpoczęcie lekcjiRozpoczęcie lekcjiRozpoczęcie lekcjiRozpoczęcie lekcjiRozpoczęcie lekcji

 • Powiedz: Hello! i zachęć dzieci, aby odpowiedziały 
na powitanie.

 • Powiedz: Let’s sing the ‘How are you?’ song (tekst 
na s. 29 w Książce nauczyciela). Poproś dzieci, aby 
wstały, zaśpiewały i odegrały treść piosenki razem 
z tobą. Odtwórz ścieżkę 7. na CD 1 lub użyj wersji 
karaoke (CD 1, ścieżka 8.).

 • Zapytaj poszczególne dzieci: How are you? Zachęć 
je, aby odpowiedziały: I’m fi ne itd. 

Główne zadaniaGłówne zadaniaGłówne zadania

Posłuchajcie i powtórzcie 
 • Narysuj na tablicy symboliczne rysunki lub symbole 
czynności: mycie naczyń, pranie, wieszanie prania, 
sprzątanie ze stołu, gaszenie światła i wyrzucanie 
śmieci. Wskazuj na kolejne rysunki i nazywaj 
czynności po angielsku.

 • Powiedz: Let’s say the words. Odtwórz ścieżkę 
40. na CD 3, zatrzymując je po każdym zwrocie 
i prosząc dzieci o powtórzenie go.

404040

CD3CD3CD3

 • Zamiast używać nagrania z CD, możesz 
wskazywać kolejno na symboliczne rysunki, 
wypowiadać zwroty i poprosić dzieci, aby je 
powtarzały.

 • Wskazuj na symboliczne rysunki w różnej kolejności 
i pytaj: What is it? Uczniowie odpowiadają 
właściwym zwrotem, np.: Do the laundry.

Odegrajcie polecenia
 • Zachęć dzieci, aby powtórzyły z tobą wszystkie 
prace domowe, ale dodając odpowiednie gesty: 
wash the dishes (udawaj, że trzymasz talerz i 
myjesz go), do the laundry (udawaj, że pierzesz 
ręcznie), hang out the washing (udawaj, że wieszasz 
pranie), clear the table (udawaj, że zbierasz talerze), 
switch off the light (udawaj, że wyłączasz światło), 
throw rubbish in the bin (udawaj, że zgniatasz 
kartkę i wyrzucasz ją do kosza na śmieci).

 • Powtórz ćwiczenie kilkukrotnie.

     Posłuchajcie i połączcie palcami 
obrazki z liczbami (ćwiczenie 1.)

 • Powiedz: Open your books at page 80 and look 
at the children. Wskaż kolejno na obrazki dzieci 
w ćwiczeniu 1.

 • Wytłumacz uczniom, że powinni wysłuchać 
poleceń i dopasować do numeru wskazującego 
na kolejność pojawienia się polecenia w nagraniu. 
Odtwórz ścieżkę 40. na CD 3 (odpowiedzi znajdują 
się w scenariuszu nagrania).
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404040

CD3CD3CD3

Znajdźcie i powiedzcie (ćwiczenie 2.)
 • Wskaż na ćwiczenie 2. na s. 80. Powiedz: Look 
at the children. They are at home.

 • Wyjaśnij, że dzieci na obrazku wykonują prace 
domowe. Jeden z symboli umiejscowionych 
po prawej stronie obrazka odpowiada jednemu 
z dzieci. Uczniowie wskazują palcem na dziecko 
wykonujące pracę domową i śledząc palcem linię 
łączą z obrazkiem wskazującym na wykonywaną 
przez niego pracę.

 • Zapytaj: What’s number 1? I wysłuchaj odpowiedzi 
dzieci (Look). Poproś, aby palcem wskazały dziecko 
wykonujące to polecenie i odpowiadający poleceniu 
symbol. Powtórz ćwiczenie z pozostałymi poleceniami.

 • Podziel klasę na pary. Uczniowie na zmianę mówią 
polecenia i wskazują na odpowiadający im symbol. 
(odpowiedzi: 1 wash the dishes, 2 throw rubbish 
in the bin, 3 hang out the washing, 4 do the laundry, 
5 switch off the light, 6 clear the table).

 • Chodź po klasie i sprawdzaj, czy dzieci prawidłowo 
wykonują zadanie.

     Zagrajcie w grę planszową
(ćwiczenie 3.)

 • Wydawaj uczniom różne polecenia klasowe, 
które poznali w lekcji 5. i poproś, aby pokazywały 
za pomocą gestów ich wykonanie, np.: make my 
bed (udawaj, że ścielisz łóżko).

 • Podziel klasę na pary i daj każdej parze kostkę oraz 
pionki. Wskaż na grę planszową na s. 81 i wyjaśnij 
reguły gry:
 • Uczniowie rzucają kostką. Pierwsza osoba, która 
wyrzuci 6 oczek, zaczyna grę.

 • Każdy uczeń gra na planszy w swoim własnym 
podręczniku. Uczniowie przesuwają swoje pionki 
o taką liczbę pól, jaką wyrzucą kostką. Kiedy 
staną na polu z obrazkiem, muszą pokazać 
za pomocą gestów daną pracę domową oraz ją 
nazwać, np.: wash the dishes. Wtedy zaznaczają 
zdobyte pole, stawiając krzyżyk w kwadraciku.

 • Jeśli uczniowie pokażą lub nazwą czynność 
błędnie, tracą kolejkę.

 • Aby dojść do mety, trzeba wyrzucić dokładną 
liczbę oczek, tyle, ile pól dzieli gracza od 
ostatniego pola. Jeśli wypadnie więcej oczek, 
gracz czeka na swojej pozycji.

 • Gra kończy się w momencie dotarcia do mety 
przez dowolnego gracza.

 • Gracze liczą, ile pól zdobyli. Za każde zdobyte 
pole otrzymują punkt. Wygrywa osoba, która 
zdobyła najwięcej punktów. Za dotarcie do mety 
jest dodatkowy punkt.
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 • Zaproś ochotnika na środek klasy i zagraj z nim 
próbną kolejkę, aby pokazać zasady gry.

 • Dzieci następnie grają w parach.
 • Chodź po klasie i sprawdzaj, czy dzieci prawidłowo 
wykonują zadanie.

Zakończenie lekcjiZakończenie lekcjiZakończenie lekcjiZakończenie lekcjiZakończenie lekcjiZakończenie lekcji

Zaśpiewajcie piosenkę Goodbye!
 • Powiedz: It’s time to say goodbye. Let’s sing 
the ‘Goodbye!’ song (tekst na s. 34 w Książce 
nauczyciela) i odtwórz ścieżkę 13. na CD 1. Poproś 
dzieci, aby wstały, zaśpiewały i odegrały treść 
piosenki razem z tobą.
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Scenariusz nagrań na DVD: 
rozdział 2.
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